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ONS KONGRES
Geen kongresverslag is 't wat we hier 
laten volgen, dat vindt men verderop 
in de taal der toekomst, de taal, die 
we gewoon zijn ook in onze neder
landse kongressen te gebruiken en in 
geheel ons organisatieleven, door
drongen als we allen ons voelen, van 
het begin van ons esperantist zijn af, 
van de eigen geest, welke aan het 
esperanto ten grondslag ligt, 
Esperanto is niet slechts een taal 
alleen, het is een beweging. Zoals een 
nationale taal, een dialekt, verklon
ken is in het volk, zo is het esperanto- 
onverbrekelik verbonden aan een 
ruimere wereldbeschouwing, zonder 
horizonten, waarbij de blik zich in de 
eerste plaats richt niet naar het 
eigene, bekende, maar naar het 
vreemde, onbekende. Internationa
lisme daardoor bevorderd, zal leiden 
tot het sennaciisme. Een ruimere 
geesteshouding zal hier ongetwijfeld 
mede gepaard gaan. Mocht deze, ook 
bij ons arbeiders-esperantisten, nog 
niet overal merkbaar zijn en onze 
kongressen nog niet het toonbeeld 
zijn van „supertendenceco”, naar
mate we voortschrijden en onze be
weging sterker wordt en we ons ge
zamenlik doel intens nastreven als 
esperantisten, dan zal, naar we hopen, 
ook de „tendenz" niet de boventoon 
voeren, waaruit zo gemakkelik het 
tegendeel van kameraadschap ont
spruit.
Het spreekt echter vanzelf, dat aan 
een zeker richtsnoer moet worden 
vastgehouden en niet kan worden toe
gegeven aan herhaaldelik opkomende 
drang naar taktiekwijzigingen bij een 
nog betrekkelik jonge beweging als de 
onze. Bij alle ups and downs (op- en 
neergangen) komen biezondere wen
sen en richtingen naar voren, waar
aan toe te geven, gevaarlik kan zijn. 
Zeer zeker mag daarvan geen sprake 
zijn als een organisatie gezonde groei 
vertoont. En dat blijkt bij ons het ge
val te zijn.

Ook nieuwe ideeën moeten inburge
ren en de tijd gelaten te worden om 
zich te verwezenliken.
Dat SAT de wereld nog niet veroverd 
heeft in de enkele jaren van zijn be
staan, in een tijd, dat aan alle inter
nationale lichamen een geweldige 
knauw wordt toegebracht, bewijst 
niets tegen de noodzakelikheid van 
zijn bestaan en het nut van weder
zijdse samenwerking.
Als zodanig was het plicht en goed 
gezien van het kongres, de apel- 
doornse resolutie te handhaven, 
welke nu te steviger staat, omdat men 
haar nu een jaar rustig heeft kunnen 
beschouwen en toetsen.
Het besluit, dat voortaan de fede- 
ratieleden ook Sennaciulo, het maan- 
deliks orgaan van SAT, zullen ont
vangen, is van grote betekenis. 
Daarmee zullen onze leden hun blik 
en kennis belangrijk verruimen en de 
band met de wederlandse kameraden 
hechter doen worden. Wellicht zal ook 
SAT daar wel bij varen, waar het 
lidmaatschap van deze organisatie 
door dit besluit, door een lagere kon
tributie vergemakkelikt wordt.
Het is een besluit ook, dat iets zeggen 
moet tot alle niet-esperanto-organi- 
saties, als men bedenkt, dat alleen 
onze leden een inderdaad internatio
naal orgaan zullen ontvangen, dat zij 
dan ook inderdaad kunnen lezen, 
waarin zij zich kunnen uiten en 
rechtstreeks met taalgenoten uit ver- 
scheidenerlei landen diverse vraag
stukken kunnen bediskussieeren.
Iets waartoe zelfs de grootste en best 
uitgeruste organisatie niet in staat is. 
Het zij hun ter overdenking.
Dat wij dit bestaan, moge eveneens 
spreken tot de overige esperanto-orga
nisaties, die dit probleem t. o. hunner 
pers wel wilden, maar niet vermoch
ten op te lossen.
En deze beroepen zich dan op histo- 
riese rechten enz. om onze bloeiende 
beweging ten achter te stellen. Be

en een 
werd dan ook vol- 
het kongres onder-

zo wel van leer- en 
nemen in kwan-

treffende het Eksamen-Komitee stond 
dan ook het kongres achter het 
Federatiebestuur,
Groei bleek overal in onze gelederen, 
ook van het organisatie-apparaat, De 
versteviging daarvan door het stich
ten van provinsiale distrikten 
Federatieraad 
komen door 
schreven.
Onze uitgaven 
propagandamiddelen 
titeit voortdurend toe. Aktiviteit is 
overal waarneembaar. Onze pers
dienst begint zich reeds te ontwikke
len, De vijf biblioteken der Federatie 
worden goed gebruikt. Alle provin- 
sies beginnen met behulp der Fede
ratie eigen tentoonstellingsmateriaal 
aan te schaffen.
Tienduizenden eksemplaren van ons 
propagandanummer van L, E, gingen 
het land in en waar maar gewerkt 
wordt leent men voor esperanto het 
oor. Een onzer afdelingen, welke door 
een abuis 1500 eks, van ons orgaan 
ontving inplaats van vijfhonderd, ver
kocht niettemin in een halve dag alle 
toegezonden kranten.
Bezien we dit alles, zomede onze ge
zonde finansieën en het opgewekt af- 
delingsleven, dan vertrouwen we, dat 
de lezers dezer regelen, die nog niet 
behoren tot de altijd ijverige en onver
moeide kern, zullen gaan inzien, dat 
de arbeidersbeweging en het sosia- 
lisme dan goed gediend zijn als zij zich 
scharen bij hen, die tot leuze hebben: 
door esperanto, voor 't sosialisme.
De vertegenwoordigers der arbeiders
organisaties hebben door hun afwezig
heid wederom een gunstige gelegen
heid laten voorbijgaan, daar ze hier 
hadden kunnen zien hoe zelfs arbei
ders van één taalgemeenschap, zich in 
hun bijeenkomsten van esperanto be
dienen.
Ongetwijfeld zal dit, ons tweedaagse 
kongres, dat een goed kongres was, 
zijn vruchten uit dragen.
Moge het bijgedragen hebben tot ver
sterking der kameraadschap en ge
zamenlik optreden.
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RAPORTO
pri nia 18a kongreso okazinta la 16an kaj 17an de aprilo 1933 en Amsterdam
Je la 12a kdo Liedermooij bonvenigas en la 
nomo de la distrikto amsterdama la kongreson 
kiun vizitas 60 sekcioj kaj 400 membroj kaj 
deziras al ĝi plenan sukseson. Post kantado 
de la Internacio la prez,, kdo Faulhaber, mal
fermas kaj bonvenigas ĉiujn, precipe la 15 
novajn sekciojn kiuj la unuan fojon ĉeestas 
nian kongreson. Li plue skizas la iradon de 
la Federacio dum la pasinta jaro; la ekonomia 
krizo furiozis minacante detrui la kulturajn 
instituciojn de la laborista movado. Estis mal
facile konduki la federacian ŝipon dum la 
ventegoj de la kriza tempo. Kvankam ni 
havis, kiel ĉiam, neplenumitajn dezirojn, ni 
tamen ne tro malbone suksesis. La nuna 
nombro de la novaj sekcioj superas la 
nombron de la novaj sekcioj dum la antaŭa 
kongreso. Nia Federacio kreskis per 600 
membroj. La nombro da sekcioj per 15, Sed 
ĉu tiu nombro en pli normalaj cirkonstancoj 
ne estus pli alta? Aparte menciinda estas 
la kresko de nia organizo en Flandrio, kie 
ni nun havas 5 sekciojn kun sume 74 mem
broj, Ni konsideru, ke multaj devis retiri 
sin, ĉar ili ne plu povis pagi sian kotizon 
pro senlaboreco. Pli ol 3000 personoj parto
prenis niajn pasintvintrajn kursojn; ankaŭ 
inter ili estas multaj, kiuj ne havas laboron. 
La idealo, kun kiu ili konatiĝis, donis al ili 
novan impulson, por resti starantaj kaj ne 
perdi la esperon pri tempoj venontaj. Nur 
tiel estas klarigeble, ke senlaboruloj entuzi
asme aliĝas, kiel i.a, faris amsterdamaj kon
toristoj, kiuj fondis grupon kaj aliĝis al la 
Fed, kiel sekcio, (Aplaŭdo),
Gekdoj, espero ne estas nur la radiko de la 
nomo de nia lingvo, ĝi ankaŭ estas la radiko 
de nia movado!
Esperanto enpenetras pli kaj pli en la labor
istaron kaj nia pozicio, kiel esperantista 
organizo en la regiono de la nederlanda 
lingvo pli kaj pli fortikiĝas. Momente ni estas 
la plej grava esp, organizo en Nederlando, ne 
nur rilate la membronombron, sed ankaŭ en 
aliaj rilatoj ni fariĝis la plej grava societo, 
kvankam oni klopodas de certa flanko mal
grandigi la gravecon de nia organizo.
Nia organo ,,Laborista Esperantisto” estas 
la plej ampleksa kaj plej ŝatata esp. gazeto. 
Dum sur nia tagordo estas proponoj por kon
servi ĝin kiel dusemajnan, aperis sur tiuj de 
LEEN kaj NK proponoj forigi la organon, ĉar 
ĝi ne estas interesa kaj kostas tro multe da 
mono! Nin ne ĝojigas tio, kontraŭe, ni tre 
deziras, ke ĉiuj organizoj posedu taŭgan orga
non, ĉar inter iaj „eminentuloj” regas forta 
tendenco malatenti iujn esperantajn organi
zojn kaj emo por private aranĝi la esperan
tajn aferojn. Ni nomu la Cseh-Instituton, la 
malnovan E,K, kaj la Skriban kurson de Nij
megen, Sed ni, kiel organizo, ne povas toleri 
ilian emon dikti la leĝojn; ni ne lasas nin 
ignori. Tre klaraj ekzemploj en la lasta 
tempo estas la teniĝo de Ia E.K. kaj cirkulero, 
kiun la eldonejo Thieme & Co, eldonis pri 
sia nova vortaro. La organizojn ili ne kal
kulas! Ke nia federacio eldonis 3300 lerno
librojn kaj 3000 ekzemplerojn de „La Konsi
lanto” oni ne kalkulas! Tio estas ofendo por 
ĉiu organizita esperantisto, ofendo por ĉiu 
ano de nia Federacio! Tial ĉiu sciu, ke nia 
organizo okupas nun la unuan lokon. En la 
faritaj laboroj elstaras unue la sennombraj 
kursoj, kiujn sindoneme gvidis multaj niaj 
kdoj; due la eldono de dekmiloj da flug- 
folietoj, fenestraj biletoj, la broŝuro „Espe
ranto en la lernejo”; „Het Arbeidersespe- 
rantisme”; „Nia Lernolibro” kaj „La Konsi
lanto”. Niaj rilatoj kun SAT estas tre bonaj 
kaj el tiuj rezultis nia kunlaboro en la eldono 
de „Gvidilo tra la Esperanto-movado”, kaj 
,,Fremdvortoj en Esperanto”. La fondiĝo de 
la Ekzamena Komitato devis okazi post 
preskaŭ dujara vana batalo por demokratiaj 
rajtoj en la malnova komitato.

Kun la kresko de nia organizo kreskis la 
laboro kaj respondeco de la federacia estraro 
kaj montriĝis necese dividi la laboron, res
pondecon kaj gvidadon trans la tuta regiono 
de nia Federacio, kio okazis per la fondo 
de la Federacia Konsilantaro, elektata de la 
Provincaj Distriktoj, kiujn ni starigis por pli 
itense gvidi la propagandon. La fondiĝo estas 
ĝojiga fakto kaj espereble la menciitaj in
stancoj grave malŝarĝos la estraron.
Unu el la laboroj farotaj de la distriktoj estas 
organizi kun ni la funkciigon de la „Gazet
servo”. La malnova aranĝo ne povis kon
tentigi nin. Tial ni decidis jam nun ekfunk
ciigi propran, kvankam momente sole 
flanke de la estraro. Sed nia celo estas, ke 
ĉiuj provincaj distriktoj organizu ĝin kune 
kun ni, por ke ni baldaŭ havu reton da kun
laborantoj, el kiu eĉ ne unu gazeto povos 
forgliti.
Nia federacio estas sana, vigla organizo, sed 
tamen bezonas ĉies atenton kaj zorgadon. Es
primante le deziron, ke ĉi kongreso kontribuu 
al ĝia plua progresado kaj, ke la kongreso 
fariĝu laborkongreso la prez, malfermas la 
18an kongreson,

★
SALUTOJ.
Ensendis siajn salutleterojn la Esperantistaj 
organizoj el Riga, Formosa (Japanio), Los 
Angelos, Anarkiista Grupo el Stockholm, la 
Nederlandaj sindikatoj: CNAB, NVV, Bond 
v. Onderwijzers kaj Land, Fed. van Bouwvak- 
arb. Salutparolas kdoj Wessels por la Anti- 
militistoj, I. de Lange por NASB, Elferink por 
De Dageraad, v. Loon por IFETT kaj Israels 
por Nosobe.
Al demando ĉu ne envenis salutletero de 
IPE, la prez. respondas, ke ni ne laŭtlegas 
leterojn de al ni malamikaj organizoj, kiuj 
krome eĉ ne estas subskribitaj,
Ne ĉeestas la sekcioj: Aalsmeer, Antwerpen, 
Coevorden, Enkhuizen, Kerkrade, Leiden, 
Ostende kaj Zutfen, tiel ke ĉeestas 60 sekcioj 
el kiuj 58 voĉdonrajtaj. Tri ĝeneralaj mem
broj ĉeestas kaj krome pli ol 400 vizitantoj. 
Por la voĉdonkomitato estas elektataj kdoj 
De Regt, Hogedoorn kaj Huibrechts.
Pritraktado de la raporto de la Fed. estraro, 
A’dam VI diras, ke estas inter ĝia membro 
Wessels kaj la fed. estraro kelkaj malagra
blaĵoj. Tiu membro, unue defendis Orchu
desch kaj poste montriĝis, ke li, Wessels, 
estis trompita, sed la fed. estraro ne rajtis 
rifuzi lian artikolon, en kiu li protestis kon
traŭ la eksigo de Orchudesch, ĉar tiam la 
fed. estraro ankoraŭ ne sciiĝis pri ties IPE- 
membreco, kio montriĝis el la IPE-kalendaro, 
eldonita en decembro. La fed. estraro ne 
rajtis rifuzi transdoni al li la Libro-Servon, 
pro tio, ke li estas opoziciulo. La skrib
maniero de la sekr. estis ofenda. Li legas 
kelkajn frazojn el leteroj senditaj de la fed. 
estraro. Li ankaŭ protestas kontraŭ la fakto, 
ke la financaj aferoj, la administrado kaj 
Libro-Servo estas en unu mano. Tio ne 
estas ĝusta. Ni ne forgesu, ke nia organizo 
havas federacian formon kaj ni nepre ne 
centralizu ĉiun laboron. La kongressalono 
tute ne taŭgas, ĝi estas tro malgranda, multaj 
kdoj devas esti rifuzitaj.
Hillegom (Brauckman) opinias, ke la afero 
pri la eksigo estas iom stranga. Kdo Orchu
desch ricevu la permeson eniri, li troviĝas 
antaŭ la pordo. Estas dezirinde, ke li estu 
aŭdata de la kongreso. Ni atentu nian fede
ralisman formon, la sekcioj do havas aŭto
nomion. La eldono de „Arb. Esperantisme” 
montris, ke la fed. estraro estis aktiva ankaŭ 
rilate eldonadon, sed la fed. estraro antaŭ 
ol ĝi eldonas ion, havu la konvinkon, ke ni 
povos tion vendi. Ŝajnas, ke la estraro ne 
havis tion rilate al ĉi tiu broŝuro, ĉar ni kelk
foje legis, ke la forvendado ne bone marŝas. 

En tiu ĉi tempo estas necese, ke ni formu 
unuecfronton kun ĉiuj laboristaj organizoj 
esperantistaj. La salono tute ne taŭgas, ĉar 
multaj kdoj estis resenditaj, sed se ne estas 
pli granda li reprenas la riproĉon.
La Prez. respondas pri la afero Orchudesch, 
ke ni malakceptas la riproĉon de A’dam VI 
kaj Hillegom rilate al la eksigo. Ni ne estus 
tiel naivaj peti al iu, ke li montru la membro
karton, se ni deziras scii, ĉu tiu persono estas 
ano de iu organizo. Ni rigardas ne la vortojn, 
sed la farojn kaj tiuj de Orchudesch sufiĉe 
pruvis, ke li apartenis al la opozicio kaj se 
estas io stranga en nia tenado, tiam tio estas 
nia pacienco, ĉar, se ni ne estus tiaj, Orchu
desch Jam de longe estus eksigita. Kaj la 
kongreso sciu, ke la kunveno de la Fed. 
Konsilantaro, kie la afero estis larĝe prit
raktata, plene aprobis la sintenadon de la 
estraro. Se la kongreso ne konsentas, tiam 
estas ĝia devo elekti aliajn estraron kaj kon
silantaron. Ne estas vere, ke kdo Koch sole 
estras tiom dafakoj. Li faras ĉion kun la 2a 
kasisto kdo Kroonder kaj kun sia edzino. 
Estas memkompreneble, ke ni ne povas doni 
la Libro-Servon al neestraranoj, ĉar la estraro 
estas kaj restas responda kaj la kongreso 
prave risproĉus nin en okazo, ke ni estus 
farintaj ion tian. Ni eĉ ne povas pensi pri la 
enlaso de Orchudesch, kiu ne estas membro 
de nia Federacio. Pri la broŝuro „Arb, Espe
rantisme” ni kalkulis je la forto de niaj mem
broj, kiel ni iam faris kaj faros ĉe la eldono 
de io ajn sed kelkfoje la membroj lasis nin, 
kio ankaŭ kelkfoje okazis rilate al la eldono 
de flugfolietoj kaj nia la de majo-numero de 
L.E. Ĉu tio signifas, ke ni ne plu eldonu flug
folietojn aŭ majan gazeton? Ni opinias, ke ne. 
La amsterdama distrikto faris ĉion eblan por 
havigi al ni taŭgan salonon kaj post multaj 
klopodoj sukcesis lui ĉi tiun salonon. Aliaj 
salonoj estas aŭ ne plu neokupitaj aŭ tiel 
multekostaj, ke ne eblas al ni pagi. Montriĝis 
ke maksimume al 40 kdoj devis estis rifuzita 
la eniro el kiuj kelkaj pro malfrua mendo. 
La Fed. Sekretario, kdo Veen diras, ke oni 
povas helpi en la laboroj diversmaniere. Unu 
maniero estas veni ĉe iu estraro kaj fari tion, 
kio necesas: alia maniero estas paroladi, 
paroladi kaj paroladi, opozicii kaj kritikadi 
ĝis kiam estrarano rekritikas kaj perdas sian 
paciencon. Wessels nur citis kelkajn frazojn, 
kiujn li momente provis uzi. La fed. sekre
tario tute ne prezentis al li transpreni la 
Libro-Servon, li nur rimarkigis, ke la Libro- 
Servo forprenadas multe da tempo kaj nur 
demandis, ĉu ĉiu estus preta disponigi pres
kaŭ sian tutan hejmon por la Federacio. 
Wessels ne ŝatis labori ĉe Koch hejme, sed 
nur volas havi ĝin en sia hejmo, dum la 
fed. estraro restus portanta la respondecon. 
Kiam ni pasintan semajnon petis kandidaton 
por fed. estrarano, la sekcio A’dam VI respon
dis, ke ĝi ne havas. Al demando kial Wessels 
fariĝis membro de la Federacio li ne res
pondis, sed mi respondus al vi, se vi farus la 
saman demandon al mi, ke mi aliĝis por 
pligrandigi nian movadon. Vi diris, ke vi faris 
tion kaj tion, sed rezulton vi ne povis montri. 
Alings por la estraro aldone diras, ke, se 
ni jam antaŭe devis esti certaj pri la rezul
toj, ni neniam povus ion eldoni. Pri „Arb. 
Esperantisme” ni atendis, ke ĝi estos forven
data, sed tio ne bezonas okazi tuj; la bro
ŝuro ĉiam restas plene valora. Ni presigas 
regule duoblajn kvantojn por pli malaltigi la 
prezon. Nur necesas, ke ni kiel eble plej 
rapide reenspezu preskostojn, tiam ni 
povas fari aliajn laborojn per tiu mono, kaj 
de la profito ni ankaŭ entreprenas novajn 
aferojn kaj havigas al ni certan kapitalon. 
Wessels kritikis ŝajne nesciante pri la afero. 
Kroonder restas ĉiam malantaŭe, sed multe 
laboregas. La adreso de la L.S. estas je la
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nomo de Koch, ĉar la libroj estas en lia 
hejmo. Estas tre naive unuflanke kulpigi la 
Fed. estraron pri diktatoreco kaj aliflanke 
deziri, ke la estraro diktatore alplenigas sin 
per nova estrarano, ĉar nur estrarano povas 
sin okupi pri tia afero, kia estas la L. S. Al 
opoziciulo oni kutime neniam donas gravajn 
aferojn, ĉar en okazo, ke tiu foriras, tiu for
prenas ĉion kaj la organizo estus senigita de 
grava parto de sia havaĵo. Se Wessels estus 
elektita en la estraro ni povus doni al li 
tian gravan taskon; nun ni estus respondaj pri 
tio kaj ne havus la eblon en la estrar-kun
sidoj kontroli aŭ doni instigojn ktp. Se ni ne 
agus laŭ la federacia organizformo la aliaj 
sekcioj certe protestus. Laŭ Wessels fede
ralismo signifas havi la rajton ĉiel kaj ĉiam 
kritiki. Rilate al unuecfronto estu dirate, ke 
oni jam antaŭe nomas nin socialfaŝistojn, 
sekve oni devus ne ŝati kunlabori kun ni. 
Orchudesch estis eksigata laŭ la apeldorna 
rezolucio. Nun Ii klopodas kredigi, ke li 
estas la sekcio A’dam VIII kaj petis enir- kaj 
delegitkartojn. Ni bone sciis, ke li estis IPE- 
ano, ni havas ĉie ajn la fadenetojn, krome 
montriĝis, ke ni bone antaŭvidis, kaj oni 
devus laŭdi nin pro tio.
5 kdoj petas la parolon. Enschede proponas 
limigi la paroltempon. La kongreso decidas 
doni al ĉiu parolanto 2 minutojn. A’dam VI 
protestas, ĝi bezonas pli ol 2 minutojn. 
Wessels diras, ke li nur citis kelkajn frazojn, 
sed povas citi multajn. Ne estas juste, ke 
membroj devas foriri pro la apeldorna rezo
lucio, ili devas havi la rajton sin defendi en 
la kongreso. Nia sekcio ne havis kandidaton, 
ĉar ankoraŭ estas la problemo de la plenum
komitato de SAT.
La prezidanto: Via tempo pasis, la parolon 
havas Hilleĝom. Wessels daŭrigas kaj la dele
gito de Hilleĝom silentante montras sin soli
dara. El la kongreso venas multaj protestoj 
kaj la propono doni al A’dam VI pli longan 
tempon.
Tiu propono estas malakceptata.
Hilleĝom petas enirrajton por Orchudesch. 
Vi, estraro, petis fidon, ni rigardu al Ger
manio, kie oni tro fidis. (La kongreso protes
tas). Ni voĉdonu pri la eniro de Orchudesch. 
A’dam VIII diras, ke Wessels informigis sin 
de unu flanko, li ne venis al la sekcia estraro, 
nur al la eksigitoj. Bona respondo al Wessels 
estos, ke ni akceptu la 27an proponon. 
Haarlem deziras scii de kiu flanko diskoniĝis, 
ke Agosti fariĝis ano de NUK. Tiu nur ne 
simpatias kun SAT kaj ne deziras detrui, nur 
konstrui.
La prez. respondas al Hilleĝom, ke ni ne 
povas voĉdoni pri eniro de neano.
Veen respondas al Haarlem kaj demandas, 
ĉu estas vere, ke Agosti diris en membro
kunveno, ke oni pro la Apeldorna rezolucio 
devus eksigi lin.
La prez. petas la kongreson sin esprimi pri 
la raporto de la sekr. kaj pri la gvidado de 
la fed. estraro.
Ambaŭ estas aprobataj. Neniu kontraŭ, nur 
Hilleĝom sindetenas. La kongreso paŭzas.

★
Je la 14.45 la 2a kunsido komenciĝas. Prezi
das Krijt.
RAPORTO DE KASISTO KAJ BUDĜETO, 
v. Praag de la kaskontrolkomitato diras, 
ke Wessels malprave diris, ke nur unu per
sono estras la financajn aferojn. Krom gek
doj Koch kaj Kroonder ankoraŭ ekzistas 
kaskontrolkomitato, kiu konsistas el 3 per
sonoj, la aferoj do estas sub kontrolo de 6 
personoj. Kelkajn rimarkojn pri la financoj 
Alings respondis.
La kongreso aklame aprobas raporton kaj 
budĝeton.

★
LIBRO-SERVO.
A’dam II deziras informojn pri la granda 
ŝuldo de la sekcioj al la Libro-Servo. Tio tule 
ne plaĉas al ĝi.
Hago II; Ni ofte aŭdas kritikon kaj ĉiam 
akran sed ni devas konstati, ke de la Fed. 
estraro estis farata multa kaj grava laboro 

do esprimas sian dankon pro tiu laboro 
precipe pro la lastaj eldonoj ktp; li aprobas 
la agadmaniero de la estraro kaj ankaŭ la 
lingva paĝo en L. E. meritas nian plenan 
aprobon.
La prez. respondante diras, ke estas vere 
ĝojo, aŭdi post la atakoj la laŭdojn. Estas 
facile unu matenon kritiki, sed malfacilege 
tutan jaron konstrui kaj fari akurate sian 
laboron. Unuecfronton ni bezonas, sed nur de 
laboruloj kaj li dankas por la estraro pro la 
montrita fido.
Alings respondas, ke la sumo de la ŝuldoj 
estas sufiĉe granda rilate al la tuto. Ni jam 
multe instigis regule pagi. Sed ni atentu, ke 
en tiu sumo estas kalkulita la ricevota mono 
por „Nia Lernolibro”, kiu post 31 Dee. estos 
aŭ eble jam estas pagita. Ni atentu, ke dum 
la kresko de nia movado ankaŭ tiu sumo pli
grandiĝos, tamen la sekcioj pli regule pagu! 
La gvidado de la L. S. estas unuanime apro
bata.

★

PROPONOJ KAJ AMENDOJ.
La prez. proponas, ke ĉiu parolanto nur unu
foje parolu kaj se estos multaj ni limigu la 
paroltempon. Konsentite. Ni pritraktos la 
proponojn kaj amendojn kune.
Propono 1.
Stadskanaal tre aprobas la proponon, sed 
prefere laŭ amendo d., alie L. E. aperos tro 
malofte, sed tio verŝajne dependas de la 
monstato de la Federacio. Li lasas la aranĝon 
al la Fed. estraro.
Hilleĝom tre laŭdas L, E., estas nepre necese, 
ke ĝi aperu dufoje monate, ĝi nun ja ne estas 
sufiĉe ampleksa, ĉar eĉ kongressciigoj devis 
esti rifuzitaj. Hilleĝom ne kuraĝas peti dufojan 
aperon en unu monato kaj krome S-ulon 
sed ne estas kontraŭ S-ulo.
Haarlem volas unue laŭdi la Fed. estraron; li 
preskaŭ ploras, se L. E. ne povas aperi trifoje 
en monato. Ni ne povas malhavi „Taalblad”. 
Kie ni devos konigi la grupsciigojn? Se oni 
ne akceptas amendon d. ni havos gazeton, 
kiun nur 600 el niaj membroj povos legi. 
Zaandam ne volas, ke L. E. aperu unufoje 
monate, ĉar en la somero ĝi estas ilia nura 
ligilo kun la membroj. Ankaŭ li defendas 
amendojn d. kaj c., por ke ni ne estu tro 
firme ligitaj, se montriĝos, ke la afero ne bone 
iras.
Arnhem ĝojas, se S-ulo venos, sed L. E. ne 
foriĝu, do la decido pri plidaŭrigo de 
la aranĝo okazu en la kongreso en 1934. 
Hago II esprimas sin por, dirante, ke ni devas 
esti forte ligitaj kun niaj eksterlandaj kdoj. 
Ni unue estas internacia movado; ĉe multaj 
kdoj mankas la mono por sin aboni je inter
nacia gazeto, sed ni provu tion dum unu jaro 
kaj tiam denove decidu.
Hago III samopinias kun Hago II.
A’dam X demandas, ĉu ni ne perdas la kon
takton kun la simpatiantoj de nia movado. 
R’dam I opinias ke ne estas multaj membroj 
kiuj ne povas legi S-ulon, tio estus honto por 
nia organizo, sed bedaŭras ke L. E. devos 
aperi unufoje monate, sed tio verŝajne depen
das de la monstato. Li petas ankoraŭ in
formon pri la SAT-kotizo, kaj ebla duobla 
alsendo de S-ulo.
Faulhaber ĝenerale respondas. Aŭdante la 
klopodojn konservi L. E. en ĝia nuna am
plekso, li deziris, ke multaj LEENanoj ĉeestu. 
Per ĉi propono ni volas ligi niajn membrojn 
al la internacia movado. Pri amendo a. se 
eble laŭ la financa stato ni ĉiam estos pretaj 
fari tion. Malpli bona kvalito de la papero 
ne donas profiton, nur se ni havos 10.000 
abonantojn. La sekcioj zorgu, ke ni havu tion. 
La sekcioj ne bone zorgas pri tio, ni havas 
3000 kursanojn kaj kie restas la abonantoj? 
Tre malmultaj kdoj kolportadas ĉe demon
stracioj kaj en kunvenoj.
Amendo 6. Estas ŝajne egale, sed dufoje 
4-paĝa kostas pli ol unufoje 8 paĝa. Se ne 
plaĉos, ni kompreneble nuligos le decidon 
sed se ne venos plendo ni ne metos lian 
proponon sur la tagordon.

Alings kiel redaktoro de L. E., diras, ke 
multaj plendis, ĉar ne aperis sufiĉe da espe
rantaj artikoletoj en L. E., sed tio ne estas 
preferinda, ĉar L. E. unualoke estas propa- 
gandagazeto. Rilate al la elekto de inter
nacia gazeto estu rimarkite, ke estas nur 
malmultaj interesaj. La gazeton Heroldo ni 
nepre malabonu, se ni havas ĝin, pro ĝia 
deklaro pri la persekutoj en Germanio. Nur 
restas por ni konsiderinda S-ulo. La kon
vencio ne estas kontrakto. La propono ne 
estas malkonstruo, sed konstruado al nia 
celo. Artikoloj nur estis mallongigitaj en 
okazo, ke ili tro malfrue envenis kaj, se ili ne 
plu havis valoron por la sekvonta numero, 
ili ne estis presitaj. Nur unu klarigo ne 
aperis, sed ĝi estas artikolo. Se ni enmetus 
ĝin, certe venus aliaj kaj la gazeto ne plu 
estus propaganda, sed disputa gazeto. S-ulo 
estas inda al nia intereso, kaj ne devigas al 
la individua membreco de SAT. Pri eventuala 
perdo de kontakto estu dirite, ke ni ne 
havas multajn abonantojn kaj la plej multaj 
estas kursanoj.
Stadskanaal demandas, ĉu tute ne eblas 
aperigi L.E. 14tage kun S-ulo. La prez. donas 
ankoraŭ kelkajn klarigojn.
Haarlem proponas prokrasti la aferon ĝis la 
sekvonta jaro. La prez. ankoraŭ atentigas, 
ke la kunveno de la Fed. konsilantaro plene 
aprobis la proponon. La kongreso akceptas 
la proponon per 1510 kontraŭ 158 voĉoj. 
Kongresurbo.
La sekr. por Belgio nun proponas elekti kiel 
kongresurbon por 1934 Antwerpen; ni ver
ŝajne estos akceptataj en la urbdomo kaj 
ni jam en la pasinta kongreso duone elektis 
Antwerpen. La propono estas aklame apro
bata.
La prez. proponas nun fini kaj morgaŭmatene 
daŭrigi la kongreson.

★
2a TAGO.
3a kunsido.
Prezidas Faulhaber. Envenis salutletero de 
LEEN. La kongreso kantas „Fratoj al Sun”. 
La sekr. kontroladas la ĉeeston de la sek
cioj. Kelkaj neĉeestas. Krom la neĉeestantaj 
sekcioj de la antaŭa tago, nun ankaŭ forestas 
Deurne kaj Gorkum. Denove la salono estas 
plena de vizitantoj.
Propono 2.
La prez. klarigis la aferon, dirante, ke pres
kaŭ ne estas eble sufiĉe bone administradi. 
Ĉiutage envenas aliĝoj kaj eksiĝoj kaj ni volas 
limigi tion. La amendo estas ŝajne prava, sed 
nenion efikas; la novaliĝinto deziras, ke li 
ricevu L. E. tuj post la aliĝo, sed la eksiĝinto 
ricevus ĝin ĝis la fino de la kvaronjaro, eble 
ne plu pagante kotizon. Tiel la fed. devus 
liveri la gazeton senpage. Oni ĉiam deziras, 
ke ni faru kiom plej eble, sed oni tiam havigu 
al ni la bezonatan monon. La kongreso 
atentu, ke por sekcioj la sumoj estos mal
grandaj, maksimume 35 c. por eksiĝinto, sed 
por la Fed. la sumo fariĝis grandega. Se 
iu intertempe eksiĝas oni povas almenaŭ klo
podi enkasigi la kotizon por la Fed. Pro la 
amendo la propono perdus tutan sian valoron, 
tiel ke la estraro malrekomendas ĝin. Delft 
subtenas la amendon. La sekcio ĉiam mendas 
kromkvanton de L. E., do povas doni tiujn 
al la novaliĝintoj.
Hilleĝom' principe konsentas, sed la malbona 
tempo malpermesas, ĉar ni ne povas peti de 
senlaborulo, ke li restu ĝis la fino de kvaron
jaro. La kongreso malakceptu ĝin.
R’dam I ne kontraŭ, sed preferas Ia amen
don, kiu ne estos malhelpo por Ia admini
strado. Ŝajnas, ke la propono venis pro finan
caj kialoj. Ni povos enskribi ĉiutage, kial ne 
elskribi?
Hago III estsas kontraŭ, ĝi estos malprofito 
por Ia sekcioj. La sekcio aligas la kursanojn al 
la Fed., tuj kelkaj foriras kaj le sekcio devus 
pagi la kotizon. Ĉu la estraro favoras nian 
proponon aligi ĉiujn kursanojn?
R’dam V estas kontraŭ. De senlaboruloj ni 
petas nur la Fed. kotizon kaj ni havas mul
tajn senlaborulojn. Ni povas diri, ke ni pagi-
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gas la kotizon de la eksidintoj, sed ne faros 
tion, sekve la sekcioj suferas la malprofiton. 
Li povas akcepti Ia amendon.
Alings respondas, ke ni ĉiam rigardas la 
financan flankon. La Fed. estraro povas fari 
nenion sen mono. Malriĉaj sekcioj kaj dis
triktoj petas monan subtenon aŭ senpagajn 
propagandilojn kaj la estraro helpas ilin same 
kiel niajn ĝeneralajn membrojn, sed por tio 
bezonos monon. La sekcioj klopodu aligi al 
si la sekciojn de sindikatoj kaj aliajn organi
zojn; ofte oni donas senpagan instruadon al 
sindikatanoj, do aliĝpeto certe estas pravi
gita. Ni tamen ne prezentis la proponon unue 
pro la financoj, oni pripensu, ke ĉe kelkaj 
societoj aŭ sindikatoj la membreco validas 
por tuta jaro. Ne ĉiuj sekcioj aĉetas kvan
ton de L. E. kaj nepreferinde estas, ke oni 
aliĝu la kursanojn al la Fed., ĉar ni tiel 
ĉiam malkreskas anstataŭ kreski; la sekcioj 
abonigu la kursanojn je L. E.
La propono estas aprobata, sen la amendo, per 
881 kontraŭ 745 voĉoj.
Propono 3.
Hoek van Holland estas por, Hillegom kon
traŭ, ĉar ni ne povas peti duoblan kotizon de 
la kursanoj. A’dam VI; Ĝi estos ĉiujara pro
pono, sed ne meritas la pritraktadon. Hago 
IV unufoje faris la samon, sed ĝi ne estis 
bonefika. R’dam I samopinias kun Hago IV 
Delft aprobas kaj Wormerveer malrekomen
das ĝin, same kiel Zaandam, Hago III reprenas 
sian proponon.
Propono 4.
La prez. sciigas, ke montriĝis, ke ne ĉiu mem
bro havas membrokarton, kvankam tiurilata 
propono en nia R dama kongreso estis akcep
tata. Tiu ĉi propono volas forigi la ĥaoson. 
Post kelkaj informpetoj Alings respondas, ke 
la prezo estos verŝajne 10 c., sed la sekcioj 
ricevos rabaton, krome oni atentu, ke ni 
presigos pli ol ni tuj bezonos, do ni ne tuj 
rericevos la tutan sumon. La kongreso akcep
tas la proponon. Neniu kontraŭ.
Propono 5-a ĝis d-
La prez. klarigas, ke propono a. estis necesa, 
ĉar montriĝis, ke kelkaj sekcioj ne kom
prenis sian moralan devon, eĉ okazis, ke 
sekcio ne respondis eĉ ne al rekomendita 
letero. Arnhem informpetas, ĉu jam ne ĝis 
nun la redaktoro estas estrarano? Rilate 
5 d. ĉu ne estus .pli bone, ke disiĝo aŭ eksigo 
okazu en interkonsento kun la Fed. Konsi
lantaro? Hillegom estas por propono 5 c. 
se ni aldonos „en wordt aan het bestuur 
toegevoegd”, tio estas preferinda ankaŭ pro 
tio, ke nun para nombro da anoj troviĝas 
en la estraro, kio povos kaŭzi malfacilaĵojn 
dum voĉdono. Rilate al 5 d., ni pli bone 
atentu, ke la sekcioj estas aŭtonomaj, la 
vortoj „of afscheiding” estu forigitaj, 
Alings respondas, ke propono 5 c. celas 
reguligi la aferon. Neparan nombron da es- 
trananoj ni ne bezonas, ĉar ni neniam voĉ
donas. La proponoj estas aprobataj. Kontraŭ 
Arnhem, A’dam XIV kaj A’dam VI. Hillegom 
sindetenas.
Proponoj 6 kaj 7 estas kune pritaktataj. 
Arnhem atentigas, ke la abonantoj pagos pli 
ol la ponumera prezo estos; ili ne plu 
abonos, sed aĉetos ponumerajn ekzemplerojn. 
West-Graftdijk: Estas necese ĉar nun 2 kaj pli 
da ekz. de L.E. eniras en unu hejmon, ke ni 
plifaciligu la aliĝon de samhejmanoj. Gent 
deziras scii la prezojn por Flandrio. Maas
tricht forte subtenas proponon 7. Alings res
pondas, ke la ponumera prezo nur ekzistas 
propagandcele. Ni povos fiksi la abonprezon je 
75 c.; al abonantoj estas pleje ekster nia mo
vado kaj por tiuj ni ne bezonos tro malaltigi 
la prezon. Al W. Graftdijk k.a. li respondas 
ke en grandaj familioj ankaŭ povos esti pli 
da enspezoj ol en malgrandaj. Cetere ne la 
Fed. kotizo sed la sekcia kotizo estas la plej 
grava. Maastricht diras, ke ankaŭ temas pri 
infanoj. Alings respondas, ke la sekcioj havu 
apartajn aranĝojn por infanoj. La Fed.-estraro 
tamen estas preta post tiurilataj petoj aranĝi 
en okazo de neceso apartan kotizon por sam
hejmanoj laŭ la propono de W. Graftdijk, 
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sed ne estas preferinde fari por tio proponon, 
ĉar tiam ni devas fari apartajn aranĝojn por 
tiuj, kiuj tamen deziras ricevi L. E. West 
Graftdijk konsentas kun la promeso de la 
estraro kaj reprenas la proponon. La 6a pro
pono estas, post fikso de la abonprezo je 
75 c. aprobata. Por Belgio valoras la nuna 
aranĝo pri la valuto. Maastricht kaj Brussel 
restas por abonprezo de f 1.— sed Arnhem 
reprenas sian amendon.
Proponoj 8 a., b. kaj c.
Prop. a. fariĝas superflua post akcepto de la 
propono pri S-ulo. Pri b. la prez. rimarkigas, 
ke nia ĵusfondita gazetarservo klopodas, ke 
tiuj novaĵoj aperu en la landaj gazetoj, tiel ke 
ĉiu povos legi ilin en sia gazeto. La propono 
c. ne estas praktike efektivigebla, neeblas agi 
juste, ĉar partoprenus spertaj kaj nespertaj 
kdoj. La pli spertaj iam havus avantaĝon. 
Pri d., kune kun S-ulo aperas La Lernanto, en 
kiu tiaj humoraĵoj aperas,
Hillegom estas kontraŭ a. kaj d. por la 
propono c. se eblas, sed sen premioj. Pri d. 
li rimarkigis, ke nur aperas novaĵoj pri SAT, 
dum ekzistas multe pli granda organizo kun 
15000 membroj, IPE, pri kiu ni legas nenion. 
La kongreso postulu, ke ni estu pli objektive 
informataj pri la ruĝa Esperanto-movado. 
A’dam X deziras scii, ĉu la gazetoj akceptas 
la sciigojn de nia gazetarservo. R’dam III opi
nias, ke ni ne metu sur la tagordon tiajn sim
plajn proponojn, kia propono d. *
La prez. konigas, ke la redaktoroj de „Taal
blad” ĉiam estas pretaj plenumi la petojn de 
la legantoj. Degenkamp, petite doni sian 
opinion, diras, ke li kelkfoje donis traduk
taskojn, sed ke atingis lin tiom da alia mate
rialo, kiun li nepre devas pritrakti, ke ne 
restas loko por traduktaskoj. La plimulto de 
la temoj envenintaj estas tiel gravaj, ke ni 
tiujn unue devas prizorgi. Zaandam reprenas 
sian proponon. Gent reprenas la proponojn 
a kaj b kaj la redakcio de „Taalblad pro
mesas fari sian eblon pri propono c.
Alings respondas, ke en S-ulo ni trovos pli da 
sciigoj pri la internacia movado ol kiom ni 
povas doni. Estas por la amikoj de IPE pli 
agrable, ke ni silentu pri ĝi, ĉar se li farus 
tion ili certe ne kontentiĝas. Cetere tuj atin
gus nin multaj artikoloj kaj L. E. fariĝus dis- 
putorgano.
La prez. komunikas, ĉar la proponoj estas 
pli gravaj, ni do ne okazigu la paroladojn.

Paŭzo-
4a Kunsido.
Prezidas Krijt. Malfermo je la 13.50 horo. 
Envenis salutletero de NAS. En ĝia organo 
,,De Arbeid” aperos Esperanto-rubriko. 
Ordopropono Heerlen.
La prez. diras, ke ni devas konsideri, ĉu ni 
havos la saman kongreson, kian ni havis 
pasintan jaron. Ni opinias, ke ne! Ni ankaŭ 
konsideru, ke nia organizo estas demokratia. 
Ni devas plenumi la en la kongreso faritajn 
decidojn. El tio ni prenas la fortojn plue 
labori. Inter la decidoj troviĝas la Apeldorna 
rezolucio. Laŭ ĝi ni agis kaj la kunveno de la 
Fed. Konsilantaro plene aprobis nian gvida
don. Ni ne montru la pugnon al niaj kdoj, 
sed estas kelkaj, kiuj ne sciis kamarade inter
rilati kun alitendenculoj. Tiuj necesigis la 
rezolucion. Estas malbone, ke estas proponoj 
celantaj nuligi la rezolucion. Ni opinias, same 
kiel la Fed. Konsilantaro, necese, ke la rezo
lucio restu. Se la kongreso malsame opinias, 
estas bone, ke oni elektu aliajn estraron kaj 
konsilantaron. La amendon a. ni transprenas. 
R’dam volas priparoli la proponon, sed Alings 
atentigas, ke ne estas organiza maniero pri
paroli ordoproponon; kiuj ja estas por aŭ 
kontraŭ nur simple voĉdonu tiel! Okazas tiel. 
La ordopropono estas aprobata per 1236 kon
traŭ 344 kaj 51 sindetenaj voĉoj. Per la ek
cepto de ĉi propono la sekvantaj proponoj 
ĝis la 12a inkluzive estas forigitaj de la 
tagordo.
La proponoj 13, 14 kaj 15
estas kune pritraktataj. Utrecht opinias, ke la 
dua parto de sia amendo al propono 9 kune 
devas esti pritraktata, sed post atentigo de 

la prez. pri neneceso, reprenas ĝin. Haarlem 
diras, ke li ne deziras ofende prezenti propo
non. Ne estas IPE, kiu instigis prezenti tiun 
ĉi proponon, nur deziro al internacia ligeco. 
Laŭ niaj statuto kaj regularo, kiuj ne estas 
plu federaciaj, ni ne povas aliĝi al SAT, ĉar 
tiu estas individua organizo; ni devas aliĝi 
al iu internacio. La sennacieca koncepto ne 
taŭgas. La kongreso akceptu la proponon. 
Hillegom opinias, ke pro la ordoprono ne 
estas eble libere diri siajn pensojn. Ni donu 
al ĉiu membro la liberon serĉi internacian 
kontakton, kie ajn li deziras, kaj rekomen
das sian amendon. R’dam III bedaŭras, ke la 
proponintoj ne pli sennebule kaj pli klare 
priskribis siajn celojn, alie la proponoj certe 
estus forigitaj pro la ordoprono. Ili estas 
kontraŭaj al nia Fed. kaj la kongreso mal
akceptu ilin. Arnhem opinias, ke ne eblas 
aliĝi al internacio. En SAT estas loko 
por ĉiaj tendencoj. R’dam I ne aprobas la pro
ponojn, tiaj proponoj ne aperu sur la tagor
don, ĉar tio signifas grandan danĝeron por 
nia Fed. Li tre bedaŭras la akcepton de la 
ordopropono, ĉar li deziris montri sian opi
nion al la proponintoj de la forigitaj propo
noj. Enschede diras, ke nur povas temi pri 
IPE, al kiu la apeldorna rezolucio malperme
sas aliĝi. Krome ĝi kiel internacio ne povas 
akcepti unuopajn membrojn. Zaandam ne 
celas IPE, kelkaj membroj ankaŭ apartenas 
al UEA. En diversaj landoj oni deziras pli 
fortan internacian ligon. La sennacieca kon
cepto kontraŭas la marksismon, kiel la ĉees
tantoj, kiuj plejparte estas marksistoj, povas 
konstati. La kongreso akceptu la proponon.

La prez. respondante, esprimas sian ĝojon 
pri la k-da diskutado. Se ni aliĝus al inter
nacio ni devus fari tion al tendenca internacio 
kaj pro tio la Fed. tre verŝajne diskreviĝus. 
Se ni aliĝus al komunista, la socialistoj fori
rus; se al ia socialista, aliaj forlasus nian 
organizon. Ni ne imitu, sed iru propran vojon. 
La Fed. ne aliĝis al SAT, tio ne estas ebla 
kaj se ni aliĝus al IPE, ni agus kontraŭ la 
apeldorna rezolucio kaj la konvencio kun SAT 
kaj sekve devigus ĉiujn membrojn esti mem
bro de tiu IPE. La estraro rekomendas, ke la 
kongreso malakceptu la proponojn.
Hillegom demandas, ĉu la rezolucio ankaŭ 
estos uzata kontraŭ eventuala fondota soe. 
internacio. Faulhaber respondas, ke kom
preneble niaj membroj ankaŭ ne povas aliĝi 
al lia internacio. Konklude, do la proponoj 
ne estas efektivigeblaj.
Proponoj 16, 17 kaj 18,
La sekr. diras, ke ne estas preferinde, ke 
unu organizo okazigu petskribon kontraŭ alia. 
Pli bone estas serĉi kontakton. Petskribon 
oni nur uzu kontraŭ la registaro kaj aliaj 
oficialaj instancoj. Kelkaj gazeloj jam en
presigas niajn sciigojn. Esperanto-rubriko en 
grandaj gazetoj certe ne estas efektivigebla. 
Necesas por tio respondeca ĵurnalisto. Liber
vola kunlaboro por tio ne certigas regulan 
aperigadon. Ni turnu nin al diversaj sam
specaj organizoj, kiel IvAO, Sindikato de 
instruistoj, Dageraad k.a. por komune klo
podi havigi al ni aperigon de scienca paĝo 
prizorgata de la kunlaborantaj organizoj. Tiel 
necesas, ke aparta redaktoro respondecas pri 
ĝi kaj tiel ni povos sukcesi.
Apeldoorn havis malbonajn spertojn rilate 
petskribojn al neesperantistoj. Ili foje rericevis 
el 600 petojn nur 12. Eble estas tasko por la 
distriktoj.
Delft sciigas, ke la enpresigo estas eraro. 
La estraranoj membriĝu al VARA. Nia sekcio 
bone sukcesis per la petskribo. Niaj membroj 
VARA-anoj faru sian eblon. Brussel propo
nonas, ke ni, malsukcesinte ĉe VARA, nin 
turnu al SAROV. Faulhaber: Ni ankaŭ turnu 
nin al SAROV sukcesinte ĉe VARA. A’dam 
VIII esperas, ke la proponoj estos akceptataj. 
Alings responde diras ke ni por akiri sukceson 
ne devas aliĝi al VARA aŭ subteni ĝin. Tio 
malbone influus la aferojn. La estraro ne 
povas okazigi petskribon aŭ agadon kontraŭ 
ĝi, ĉar oni rigardus tion malamikaĵo, kion ni 
jam spertis. Oni agu persone por Esp. en siaj
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organizoj. Pri SAROV kaj aliaj belgaj in
stancoj informu nin nia sekr. por Belgio. 
Stadskanaal proponas, ke ni en la nomo de 
la kongreso sendu deziresprimon pri tiuj ĉi 
aferoj al VARA. La kongreso aklame konsen
tas. La proponoj estas reprenataj.
Proponoj 19, 20, 21 kaj 22.
Alings atentigas, ke kalendaro k.s. devas esti 
rapide forvendataj. En ĉiuj butikoj oni povas 
tre malaltpreze aĉeti ĉiajn poŝagendojn kaj 
pretigo de tia malgrandaj postulas multegon 
da laboro.
Rotterdam I nur volas eldoni murkalen
daroj Se la prezo malhelpas ni eble povos 
fari tion en kunlaboro kun SAT. R’dam III 
samopinias. A’dam VI: Ni nur eldonu poŝagen- 
don, se antaŭe venos sufiĉe da mendoj.
Arnhem instigas eldoni jarlibron. Alings pro
ponas akcepti la proponojn, kiel dezirespri
mojn. Ni interkontaktos kun SAT. Tio estas 
preferinda, ĉar la Fed. ne trovos sufiĉe da 
aĉetantoj. Tiel estas decidate.
Propono 23.
Haarlem opinias, ke estas pli sincere ŝanĝi 
la nomon. Pro la leĝa aprobo ni ne estas 
plu federacio, sed centra organizo. Krijt res
pondas, ke ni restas federacio, ni nur devis 
iom ŝanĝi la statuton, ĉar alie ĉiu sekcio 
devus posedi la leĝan aprobon, kio kostas f 59. 
Haarlem reprenas la proponon.
Propono 24.
R’dam I deziras, ke ni havu rektmetodan 
lernolibron, por ke la sekcioj povu uzi ĝin 
en okazo de neceso. Faulhaber respondas, ke 
la fed.estraro interesiĝis pri tiu afero kaj 
pro tio petis informojn de la sekcioj, sed la 
sekciaj sekretarioj tre malbone respondis. La 
respondoj ne estas tiaj, ke ni povas konkludi 
cl tio, ke tia libro estas bezona kaj eldono de 
tia libro kaŭzas multajn zorgojn kaj monon. 
Li petas al kelkaj ĉeestantaj gekdoj, kursgvi
dantoj laŭ la rekta metodo, doni sian opinion. 
Tio okazas kaj tiuj deklaras sin sufiĉe favoraj 
al tiu instrumetodo. Faulhaber mem ankaŭ 
donas siajn spertojn, sed opinias, ke la mal
granda intereso ĉe la sekcioj ne pravigas 
eldonon de tia lernolibro. R’dam I lasas la 
aferon en la manoj de la Fed. estraro.
Proponon 25 i i
fariĝis jam superflua.
Propono 26.
Zaandam reprenas sian proponon favore al 
amendo b. A’dam XI opinias, ke 5 cendoj 
estas sufiĉe alta prezo por propaganda bro
ŝuro. Arb. Esperantisme ne elvendiĝis. Krijt 
respondas, ke ni havas diversajn klientojn kaj 
estas bedaŭrinde, ke Arb. Esperantisme ne 
elvendiĝis, ĉar ĝi estas libreto kaj havas pli 
altan valoron ol la plej multo de la broŝuroj 
eldonataj je pli alta prezo. Li atentigas la 
kongreson pri Ia broŝuroj ,,Esperanto en la 
lernejo” kaj ,,Ameriko ekzistis jam antaŭ 
Kolumbo”.
Alings sciigas, ke la mendoj por la maja 
numero de L. E. ne sufiĉas sed ni tamen eldo
nos ĝin kaj lasos la prezon je 1 cendo, kvan
kam ni havos malprofiton. Gouda diras, ke 
ili disdonas la broŝurojn, sed ne povas fari 
tion rilate multekostajn. Koog-Zaandijk dis- 
donacos nian majan gazeton.
La kongreso konsentas, ke ni rigardos la 26an 
proponon deziresprimo.
Elekto estraro.
La kongreso aklame reelektas la eksiĝantan 
estraron kaj por anstataŭi kdon Krijt, kiu 
decidis eksiĝi cl Ia estraro, ĝi unuanime elek
tas kdon J. de Lange, kandidatigitan de la 
sekcioj Amsterdam V kaj X.
Apeldoorn (Eykenaar) ne povas ne esprimi 
kelkajn dankajn vortojn al nia eksiĝinta kdo 
Krijt kaj estas certa ke li parolas en la nomo 
de la kongreso, farante tion li esperas, ke 
nia kdo tamen restos fidela al nia movado. 
(La kongreso per forta aplaŭdo sukslrekas 
la dankon)
Kdo Krijt elkore dankas la kongreson kaj 
certigas, ke li tute ne emas forlasi Ia mova
don, sed bedaŭrinde pro studkaŭzoj devas 

kelkan tempon sin retiri; li tamen restas okupi 
sin pri kelka laboro.
Kdo Faulhaber bonvenigas la novelektiton kaj 
esperas, ke ni kun li tiel kamarade kunlaboros 
kiel kun kdo Krijt.
Elekto konfliktkomitato L.E. Alings klarigas, 
ke en la antaŭa kongreso ni elektis 5 komi
tatanojn, sufiĉas 3. Ĉar Wessels ne ĉeestas ni 
ne scias, ĉu li akceptas ni do ne povas reelekti 
lin. Kdino Klatil kaj kdo Muller akceptas 
reelekton, kaj la kongreso elektas kdon Kruit 
kiel trian komitatanon.
Alings proponas, ke ni aldonu al la regularo, 
ke tiu ĉi komitato ĉiujare en la kongreso devas 
esti elektata kaj ke ĉiu komitatano estas ree
lektebla. La kongreso konsentas.
Libera diskatudo.
Stadskanaal atentigas, kc ni post tri jaroj fes
tos nian 25-jaran jubileon. Ni devas fari tion 
inde al nia movado. Sed tio kostas monon kaj 
li proponas, ke ni komencu ŝpari. Se ĉiu mem
bro donacos ĉiukvaronjare 5 cendojn, tiam ni 
havos post tri jaroj proksimume f 1200. Faul
haber opinias la proponon tre simpatia, sed 
estas pli bone, ke ni prokrastu ĝin, ĝis en 
la kunveno de la Fed. konsilantaro. Tiam la 
sekcioj povos intertempe priparoli ĝin en siaj 
kunvenoj. A’dam VIII dankas la Fed. estraron 
pro la helpo dum la malfacila tempo kaj 
petas, ĉu ĝi povos helpi al ĝi reakiri la de 
la eksigitoj ŝtelitan grupan bibliotekon. Faul
haber respondas, ke la estraro priparolos tiun 
aferon en sia proksima kunsido. Koog-Zaan
dijk petas, ĉu la estraro ne povos aldoni sian 
opinion al la prezentitaj proponoj. Tiel ni 
povos ŝpari multan tempon, ĉar la estraro 
liam ne bezonas klarigi sian opinion en la 
kongreso. Faulhaber respondas, ke tio antaŭe 
okazis kaj tiam oni diris, ke la estraro in
fluis la opiniojn de la membroj. Cetere necesas 
kc la estraro donu sian opinion kaj informojn 
ne malplej por la novuloj en nia organizo. 
Hoek van Holland atentigas, ke la nombro de 
niaj membroj impresas, sed la plej granda 
parto de la grupanoj ne estas aktiva.
Arnhem laŭdas la ĉefestraron rilate al ĝiaj 
laboroj pri la Ekzameno-kom. afero, sed ĝi ne 
tro malfaciligu la ekzamenojn, ĉar laboristoj 
devas povi partopreni en ili. Faulhaber res
pondas, ke lingvokapablo signifas, ke oni 
kapablas la lingvon, sed ni ne pritraktigos, 
grekan poemon kiel foje la malnova komitato 
faris. Sed necesas, ke niaj membroj nur 
partoprenu niajn ekzamenojn kaj ne tiujn 
de la alia komitato. Tio signifus ataki la 
estraron en la dorso. El la kongreso venas 
la rimarkigo, ké eble kelkaj membroj faros 
tion, ĉar oni timas, ke niaj ekzamenoj ne 
estos tiom validaj, kiom tiuj de la alia. Faul
haber respondas, ke en la LEEN-kongreso 
oni komisiis la estraron denove zorgi, ke estos 
nur unu E.K. kaj pro tio serĉi kontakton 
kun tiuj organizoj, kiuj volas kunlabori en 
tio kaj nia unua postulo estos, kc post unuiĝo 
de ambaŭ komitatoj la nova agnoskas niajn 
diplomojn.
R’dam III opinias dezirinde, ke la kotizo de 
la sekcioj estu iom pli malalta, ĉar nun la 
sekcioj ankaŭ devas pagi al la provincaj 
distriktoj. Alings atentigas, ke la Fed. estraro 
ĉiam klopodas plenumi justajn petojn pri 
subteno kaj ankaŭ jam multfoje helpis la 
malfortajn sekciojn per mono aŭ materialo. 
Per kelkaj vortoj, esprimante sian kontenton 
pri la irado de la kongreso kaj konstatante, 
ke ni ĉiam plue konstruadas, la prezidanto 
fermas tiun ĉi bonsukcesan kongreson. La 
ĉeestantoj kune kantas la «,Tnternacio”n.

Protokolis:
Wim Prent, 2a sekretario.

Dit blad wordt 
gedrukt bij de 
N.V. Vereen. Drukk.
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Lutmastr. 167, Amsterdam-Z., Tel. 28876

NIA FEDERACIO KAJ SAT.
Rekotizado al SAT.
Pro la akceptado de la fed. propono, 
ĉiuj federacianoj ricevos la oficialan 
monatan gazeton de SAT nome „Sen
naciuloj" ekde 1 Julio 1933, Sekve 
de tio, kelkaj aktivaj SATanoj deman
dis al mi, kion ili pagu kiel kotizon 
por la 2a duonjaro 1933. Mi insiste 
petas, ke ili pagu la ordinaron kotizon, 
kvazaŭ nenio ŝanĝiĝis. Ili ne forgesu, 
ke la jara kotizo nur malgrandparte 
konsistas el abono je „Sennaciulo". 
La kotizo por „A" aktivaj mombroj je
f 5.— disdividiĝas jene:
Pasiva jarkotizo ..................... f 1.50
Abono je „Sennaciulo" .......... - 1.—
Abono je „Sennacieca Revuo" - 2.50
Ili do povus ŝpari al si nur f 0.50 dum 
1933, se ili persistus en sia rajto.

^ESPERANTO
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SAT kongreso en Stokholmo.
Al la partoprenontoj mi sciigas, ke 
ĉiuj sidlokoj en la West-Graftdijk 'a 
aŭtobuso estas rezervitaj. Tamen, se 
anoncus sin sufiĉe multaj gekandi
datoj, mi kredas, ke kdo Veenendaal 
volus lui duan aŭtobuson. Certe, la 
plano de kdo Veenendaal havas ankaŭ 
malfavoran flankon: ne ĉiuj povas 
libertempi dum 16 tagoj. Por ili restas 
nur unu eblo: vojaĝi per la vagonaro. 
Por ili mi havas ĝojigan komunikon: 
de la vojaĝoficejo mi ricevas sciigon, 
ke komuna vojaĝbileto — por mini
mumo je 20 personoj — al Stokholmo 
kaj returne al Amsterdam, kostas nur 
f 49.25 !
Mi do urĝe petas al ĉiuj, kiuj intencas 
vojaĝi per la vagonaro, tion anonci al 
mi, por ke mi faru mian eblon kunmeti 
karavanon je 20 personoj. Mi volonte 
jam nun akceptos partopaĝojn, por 
plifaciligi al vi ŝpari la tutan sumon. 
Ankaŭ al la kongrespartoprenontoj mi 
havas peton: se vi ankoraŭ ne sendis 
vian kongreskotizon, faru tion tuj! 
La kotizo estas f 1.50. Por la transpago 
al la kongresa komitato volonte zorgos 

J, W. MINKE,
Veeteeltstraat 144, 
Amsterdam-Oost.

KORESPONDO.
J, de W,, D.: Ĉar vi prezentas la faktojn ne 
ĝuste, tendence kaj ne objektive, via cetere pro 
la ornamo tro longa artikolo ne povas aperi.

Red. L. E.
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Mededeling Taalblad.
Wegens te laat ontvangen van de bij
dragen voor het Taalblad, kon dit 
heden niet verschijnen.
Hieronder dus aleen de beantwoor
ding van enige vragen.

DEMANDEJO.
Dem.: ,,Plena Vortaro" diras, ke varii' 
estas netransitiva verbo. Tamen, en 
la sama vortaro oni trovas variebla 
kapitalo. Ĉu bone? Ĉu la verboradikoj 
estas aŭ transitivaj aŭ netransivitaj? 
Resp.: verboradikoj ĉiuj havas aŭ 
transitivan aŭ netransitivan sencon. 
Por ŝanĝi ilian sencon oni bezonas 
la sufiksojn ig kaj iĝ. Varii estas 
netransitiva, do variebla estas nebona 
vorto, same kiel ekzisteblo (be
staanbaar), ĉar ebl ne signifas: 
kio povas, sed: kio povas esti -ata. 
Mi nur ne komprenas, kial PI. V., kiu 
sub varii nomas la derivaĵon variema 
(variema vetero, vorto), sub kapitalo 
ankaŭ ne diras variema kapitalo kio 
al mi ŝajnas, almenaŭ laŭaspekte kaj 
laŭsone pri bona al varipova kaj 
variigebla, kvankam la lastaj logike 
estas pli korektaj,
KORESPONDO.
Al kdo A. N. en A.: Vi pravas: la 16-regula 
gramatiko de Zamenhof troviĝas en preskaŭ 
neniu lernolibro; kaj nur tre malmultaj 
esperantistoj scias tiujn regulojn parkere. 
Kompreneble ili retroviĝas en la lernolibroj, 
detaligitaj kaj pliklarigitaj en la diversaj 
lecionoj, ĉar la reguloj en sia koncizega 
formo ĝustadire ne sufiĉas por meze instru
itaj homoj. Sed nii konsentas kun vi, ke ĉiu 
esperantisto devus scii tiujn regulojn, kaj 
ke oni ĝenerale devus ilin pli atenti.

G. J. D.

NOfOBE.
La kvinan de Junio okazos la jarkun
veno de la Nederlanda societo de 
blindaj esperantistoj en la esperanto- 
domo en Arnhem,
La laborkunsdio komenciĝos matene 
je la deka kaj duono. La festkunveno 
komenciĝos je la dua posttagmeze. 
Precipe por la festa parto niaj dona
cantoj kaj aliaj interesiĝantoj estos 
kore bonvenaj.

I. A. de Vos, Sekretario, 
Molenweg 30, Oosterbeek.

ENVENIS POR S.A.T. PROPAGANDO.
f 2.00 sekcio A’dam Va.
- 2.00 „ „ Illa.
- 2.00 ,, „ Xa.
- 0.25 de iu kdo dum la fed. kongreso.
f 6.25 entute.
Por la Amsterdama SAT-anaro,
30-4-'33. H. Bishoff, urba perantino.

PAROLADOJ.
Ĉeĥosl. esp. instruanto vizitos dum junio 
Nederlandon bicikle kaj volonte senpage 
parolus en esp.aj rondoj. Sola kompenso 
modesta gastigo. Skribu al
Willy Burgemeister, Rosen 9, Amal, Svedio.

Onzin.
In ons orgaan van 18 Februarie j.l. vermeldden 
we enige onjuiste voorlichting van de zijde 
van de voorzitter van de Nederlandse R.K. 
Esperantistenbond in verband met de eksa- 
menzaak. Onze Federatie zou volgens deze 
slechts 4 jaar bestaan, De heer Damen, die 
deze bok schoot en daarop zijn konklusies 
bouwde welke leidden tot afwijzing onzer 
Federatie in het E.K. op de gestelde voor
waarden, wil blijkbaar niet erkennen, dat hij 
in deze fout was,
Altans beweert hij nu in „N. K,”, aan de hand 
van onze ,,Gvidilo”, dat weliswaar de Fed, 
opgericht werd in 1911, „maar in haar tegen
woordige vorm (kurs. van NK) werd opge
richt, altans begon te werken ongeveer 4 
jaar geleden”.
Welk een uitvlucht!
Omdat in de „Gvidilo” op blz, 30 staat, dat; 

in 1918 de Fed. weer begon te funk- 
sioneren en goed werk verrichtte van 1920- 
1923 en met de neutralen een propaganda
blad uitgaf. In 1928-1929 werd het anders, 
de Fed, kreeg een nieuw bestuur, ging 
het orgaan L. E. uitgeven, aanvaardde het 
standpunt van de klassestrijd (in haar sta
tuten werd art. 4 gewijzigd in „erkent het 
bestaan van de klassenstrijd”. Red. L. E.) 
zocht kontakt met SAT en van toen af ging 
het steeds voorwaarts”.
Om deze redenen zou onze Federatie dus 4 
a 5 jaar bestaan.
We zouden willen zeggen, dat de heer Damen 
alweer mis is.
De Federatie in haar tegenwoordige vorm 
(nu kursiveren wij, Red. L, E.) bestaat slechts 
enige maanden. Dit jaar werden n.l. opgericht 
de Provinsiale distrikten en de Federatie
raad. De Libro-Servo werd indertijd opge
richt, de Fed. werd koninklik goedgekeurd. 
Ook werden op het kongres enige belangrijke 
besluiten genomen, de leden zullen voortaan 
Sennaciulo ontvangen, zelfs werd een be
stuurslid vervangen(!) enz. Gaan we goed na, 
dan is de Fed. in een verloop van enkele 
jaren herhaalde malen in enige vorm opge
richt. En zo zouden we dan kunnen kon- 
stateren, dat de Ned. R.K. Esp, Bond wordt 
opgericht, omdat, als met Pinksteren a.s. dat 
deel van de leden van N.K. zijn zin krijgt, 
deszelfs orgaan zou worden opgeheven en 
nieuwe bestuurders een juistere weg 
zouden betreden ter versteviging van de esp. 
propaganda en wil komen tot samenwerking 
met ons voor één Eksamenkomitee enz.
De voorzitter van een organisatie dient te 
weten, dat in een dergelik tijdsverloop het 
heel gewoon is, dat de werfkracht in elke ver
eniging, ook bij N.K. in de ene tijd groter 
is dan in een andere, hetgeen afhangt van 
allerlei faktoren, welke tevens de ontwikke
ling en houding van organisaties en besturen 
beïnvloeden.
Deze ten nadele uit te leggen is niet fair 
of men is niet op de hoogte.
Eens en voor goed dus: de Federatie van 
Arbeiders-Esperantisten bestaat nu 22 jaar.

Sporto kaj Esperanto.
Dum pentekosto la Laborista Sport- 
Asocio (N.A.S.B.) aranĝos grandan 
sportfeston en Almelo.
Kompreneble multaj el la partopren
ontoj dormos en amasdormejoj, sed 
aliaj loĝos dum tri tagoj ĉe sam
partianoj.
Tial mi petas la esperantistojn en 
Almelo: klopodu aranĝi la aferon tiel 
ke ni, esperantistoj, dormos ĉe niaj 
samlingvanoj.
Kun kamaradoj salutoj.

W, C. A. Heessels, 
Sekr. Sekcio Hago I,

De Libro Servo*
heeft iets voor hen, die willen leren 
snuffelen in onze rijke esperanto-taal. 
Het is Fremdvortoj en Esperanto van 
Paul Neergaard. 64. pg. Prijs 50 sent. 
Onze Federatie garandeerde gaarne het ver
schijnen van dit boekje, uitgegeven door 
SAT, hetwelk in verschillende hoofdstukjes 
de regel 15 van de esp. gramatiko behandelt. 
Beknopt en duidelik worden hier behandeld 
de esp.vormen van vreemde woorden, af
komst, internationaliteit enz. enz.
Een studie geschikt voor iedereen die 
esp. kan lezen en een aanleiding tot 
meerdere studie op dat gebied voor 
hen „die er wel wat meer van willen 
weten".

★
We vervolgen onze statistiek.
La Gvidilo tra la esperanto-movado 
van G. P. de Bruin loopt nog steeds 
Volgens de vorige opgave waren verkocht 
550 stuks. Dat is nu geworden 750.
De prijs is nog steeds 40 sent. (Afdn. 
ontvangen 20% korting).

★
Voorwaarts en niet vergeten, 
dat ook Degenkamp's werkje La Kon
silanto pri la Esperanto Gramatiko de 
gehele zomer kan worden geraad
pleegd. Ge weet wel, dat boekje met 
z'n meer dan 70 onderwerpen over 
verschillende moeilikheidjes, 120 pag. 
groot, voor slechts f 0.85! (Afdn. 20% 
korting).
Het aantal verkochte eks. steeg nu tot 1150.

★
Maar wat we ook kunnen leveren, 
dat zijn alle werken van Zamenhof, 
alle uitgaven van SAT, kortom alles 
in en over Esperanto en wat er maar 
betrekking op heeft. De kasten zitten 
vol.

Libro Servo FLE, Valentijnkade 2, 
Amsterdam (O.), Postgiro 111278.

Atentigo.
pri la Ekzameno en Amsterdam 
je 14 Majo.
La kandidatoj devas esti en Bellevue 
je 9.45, ne 9.15.

Wij bouwen!
De 69e, 70e en 71e afdeling opgericht! 
Weer 3 nieuwe afdelingen, n.l. te 
Hillegersberg (Rotterdam VI) met 
9 leden. Sekr.: A, M. Riswick, Burg. 
Le Fèvre de Montignyplein 23,
De fabrieksarbeiders richtten na een 
kursus een „faka grupo" op, hetgeen 
dus wordt: Amsterdam XVl, met 20 
leden. Sekretaresse J. Hemink, Sport- 
straat 47, Z.
En te Grouw stichtte ons distrikt 
Friesland een afdeling met 10 leden. 
Waar zal de 72e afdeling opgericht 
worden?

Voor Wol, Sajet, Kousen en Sokken naar
W. BAATEN

Oude Gracht 276, bij de Weesbrug, Utrecht 
Aanbreien van voeten en maatwerk in eigen 
machinale brei-inrichting.
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ua uajBjq 'a '3Aoq;ja^ -uiBq ;in apuBB;saq 
‘•uiuioq uazoqag sjappiuiui azag 'uauiau noz 
qoiz do uapuoAB-ai;BSJ3AUoq azuo jooa ?joz 
ap aqjaM ‘uadaoj a) uaAaj ; ui aissiuiuioq 
uaa ua;ojsaq pjaM ^uiJapB^jaAJBBt azuo uj 

'('N) ié 'jqag
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pOBjpjBaipqijpoq ap UBq jajqag 

'uajOA a; sjb oz 
‘uaJBdjqaa jooa qoo ‘uapajs^uijapjB 
ua uapaj auauiajïjB jooa ;jhjq azaQ

-aipqijpo^ 2 
puBBui jad jaaq j uaip 

-Bu '3 'q qoo pfiqasjaA ua^ajua 
-jbbq -pjoAaja^ uapjoM ojniaBuuag 
pBjqpuBBUi pq ‘jftiijtoqjaAaipq 
-upoq japuoz ‘uapaj auauia^jB ua 
-s^uijapjB ajjB ubb jbz aijnp j JUub^ 'j 
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000'02 'pjajsaq uapjaM -sqa 000'0fr
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Dreesman, deed een maandschrift verschij
nen geheel in Esp,, waarin het program voor 
elke avond van le voren is vastgesteld. Dit 
is dus voor de afd. een grote vooruitgang. 
De kursussen, geleid door kam. v. Haren en 
in ’t Hol, zijn nu geëindigd en een twintigtal 
nieuwe leden zal onze rijen vergroten. Ook 
de kursus van kam. Mets, voor deelname 
aan eksamen A, is geëindigd en wij wen
sen leider en deelnemers sukses. Van onze 
Meikranl zijn 1^00 eksempl. besteld. Ieder 
heeft dus de taak deze weer in klinkende 
munt om te zetten opdat onze kas deze uitgave 
spoedig terugontvangt. De sekretaris,
AFD. A’DAM XL Sekr, Graaf Florisstn 13;r. 
Donderdag 25 Mei (Hemelvaartsdag) geen 
klubavond. Wij wisselen deze avond om op 
Woensdag 24 Mei in gebouw ,,De Leeuw”. 
Let wel, dit geldt alleen voor deze avond.

M. A., sekr.
AFD, AMSTERDAM XIV „Al nia Idealo” 
Sekr. Plejadeplein 36 (N.).
Dimanĉvesperon la 14an de Majo okazos 
propaganda-kunveno en „’t Zonnehuis” pro 
la dujara ekzisto de nia grupo.
Ni intencas prezenti multon por la propa
gando en la ĝardenvilaĝo Oostzaan.
Por la estraro,

W. P. Nacrebout, la sekretario. 
AFD. A’DAM XV. „Ĉiam Antaŭen.”
Sekr. Wognumerstr. 104 (Tuind. Nieuwend), 
Onze afd, vergaderde 12 April met de kur
sisten. De opkomst en het sukses was schit
terend. Wij konden 26 nieuwe leden in
schrijven. Daar onze afdeling bestond uit 22 
leden is hierdoor het ledental meer dan ver
dubbeld, Een woord van dank aan de kur
susleiders de kdoj Buijs, v. Dijk en Kraefft 
is hier zeker op zijn plaats. Onze nieuwe 
leden roepen wij ook van deze plaats een 
welkom toe in onze beweging. Ni povas esti 
fieraj pri nia laboro en la lasta vintro, sed 
tamen ni ne povas ripozi, ĉar ni devas 
„Ĉiam Antaŭen”. A. C. Otter, sekr.
AFD, DELFT, Sekr. 3e Nieuwsteeg 21.
Het Bestuur der Delftse Arbeiders Espe
rantisten klub „Nia Idealo Alta” deelt 
mede dat het er in geslaagd is onder de 
A. N. G. O. B. leden een Esperanto kursus te 
vormen. Onder leiding van amiko H. W. 
Kardolus zal deze kursus, aanvankelik be
staande uit 20 deelnemers, gehouden worden 
op Dinsdagavond van 8—10 uur in het Ge
bouw N. Langendijk, 70 d. Voor deelname 
vervoege men zich aan de zaal, ook zij die 
geen A. N. G. O. B. lid zijn kunnen deze 
kursus volgen. Namens het Bestuur:

P. J. Kleineveld, sekretaris. 
AFD, ENSCHEDE. Sekr. Penninkstraat 14. 
Woensdag de 3e Mei vergaderde onze af
deling bij kdo De Bruin. Bijna alle leden wa
ren aanwezig. Besloten werd om samenwer
king te zoeken bij de „Neŭtrala Esperanto 
Grupo” in Enschede, Almelo en Hengelo 
om sro. Beiler te laten spreken voor 
de leden der betreffende afdelingen, en 
met de afd. Enschede van de „Neŭtrala grupo” 
betreffende het zenden van artiekelen naar 
de direksie van het Twents dagblad 
Tubantia (welke van onze zijde niet werden 
opgenomen omdat zij vreest, dat er polemie
ken verschijnen tussen onze afd. en een 
idist in Enschede).
De volgende vergadering zal gehouden wor
den bij kdo Ten Bruggekate, Geraniumstr. 57. 
Aller opkomst gewenst!
AFD. DEN HAAG. Sekr.: Fisherstraat 393. 
En la membrokunveno ni decidis ke kdo 
Heessels en la venontaj konversaciaj kun
venoj pritraktos la historion de la Esperanto
movado.
Ĉiu kunportu la „Gvidilon”; kiu ankoraŭ 
ne posedas ĉi tiun libreton, tuj ĝin mendu!

Pipulo. 
AFD. ROTTERDAM V.
Sekr. Oleanderstraat 2.
Oef! We zijn er! Ons 3-maandenplan is ge
slaagd! In Januarie spraken we af, dat we op 
1 Mei 30 leden zouden tellen, wat enigszins 

utopisties leek als we bedenken, dat we in 
Desember 1932 onze afd. oprichtten met 8 
leden en dus nog geen kursus van onze af
deling konden organiseren. Tans zijn we echter 
gl over de 30 heen.
Volhouden dit tempo, kameraden! En van 
de zomer niet alleen de kwantiteit maar voor
al de kwaliteit verzorgen! Zorgt dat de geest 
en het entoesiasme in onze afdeling blijven 
zoals nu, en ook gedurende de zomer: werk 
aan de winkel! Aan de slag!
Konversatie-avonden worden nu op Dinsdag 
gehouden. Onze vriend August van Gilst 
beloofde een ontwerp te maken voor onze 
vlag. Dus met enkele weken is ook deze klaar. 
Tenslotte allen de ekskursies genoteerd? 
Daarvan blijft niemand weg niet waar?

C. v. E.
AFD, WEST-GRAFTDIJK,
La 25an de Marto ni festis Ia unujaran ek
ziston de nia grupo. Nia prezidantino, kdino 
v. Veenendaal malfermis la kunvenon kun 
bonvensaluto al la ĉeestantoj. La granda 
salono de v. d. Oord estis plenplena. Proksi
mume ĉeestis 17Ü personoj. Ni invitis kiel 
parolanton kdon Krijt el Amsterdamo. Li paro
lis por ni Holandlingve pri tre simpla temo. 
Sed al la fino de lia parolado li parolis mal
multe Esperantlingve bone kompreneble por 
la Esp. sed ne por la aliaj ĉeestantoj. Lia 
parolado estis sekvata de ĉiuj kun granda 
atento. La infangrupo kantis kelkajn Esper- 
anto-kantojn kaj F.ino Siemer el Purmerend 
kantis „La Espero” de Zamenhof, „Der Lin- 
denbaum” de Schubert kaj ario el la opero 
„Xerxus” de Handel. Kaj kelkaj gekdoj pre
zentis malgrandan teatrajon nomata „Unu 
Esperanta-leciono”. Kdo IJssennagger el Am
sterdamo funkciis kiel ĵonglisto. Li havis suk
ceson precipe li plaĉis al la infanoj. Kun 
granda plezuro ni povas revidi al tiu ĉi 
vespero. Annie Oud, sekr.
AFD. ZAANDAM. Estrarejo: Zuiddijk 362. 
Laŭ ĉirkonstancoj ni povas diri, ke nia propa- 
gandvespero sukcesis sufiĉe bone. La rezulto 
ne tamen estas tiel kiel ni deziris. Ĉar novaj 
membroj ankoraŭ ne multnombre aliĝis. La 
flagtransdono estis sukceso. Ĉirkaŭ cent per
sonoj ĉeestis, kdo Krijt faris belegan propa
gandan referaton. La deklamisto ne estis tiel, 
kiel ni atendis de li. Kdoj ĉi-tiu kunveno 
tamen montris, ke ni ankoraŭ vivas kaj tut- 
sane vivas. Daŭrigu nian laboron, ankaŭ pre
cipe dum la somero.
Gojiga fakto estis, ke preskaŭ 30 gemembroj 
estas vizitintaj la federacian kongreson. Zorgu, 
ke la sama atmosfero kiu regas dum la kon
greso, ankaŭ ĉiam estos en nia sekcio.
Kion ni faris je Majo.
Plenkontente ni povas informi ke ni jam faris 
bonan propagandon por la venonta sezono 
dum Ia Majo-tago per nia gazeto. Dum unu 
tago, pli bone, duona tago, ni vendis preskaŭ 
1500 gazetojn. Eĉ ni iomete perlaboris. Be
daŭrinde estas, ke nur kelkaj sciis la devon, 
alie ni certe eslus sukcesintaj forvendi 15.000 
ekzemplerojn (la venontan Majo-tagon). Inter
alie ni devos nomi la kdojn Jan Groot, Gerrit 
Vis, D. Lagrand, Geert Driesten, Jaap Vonk,
D. Mus, Jan Vis, Peters k feliĉe ankaŭ la 
kdinojn Dorjee kaj De Wilde. Precipe nia 
membro Jaap Vonk faris bonan laboron; pli 
ol 400 gazetojn li vendis sole. Ni ankaŭ kun 
niaj tukoj kaj flagoj ĉeestis ĉiajn demonstra
ciojn k kunvenojn.
Dum la plej akra periodo de la balot-batalo, 
ni interne kunvenis, kvankam ne ĉiuj ĉeestis, 
la kerno tamen estis, k ni priparolis multajn 
gravajn aferojn. Ni sendos al niaj gemem
broj interkontaktilon pri ĉio kion ni pritraktis.

La estraro.

AGENDA
Zie ook „Uit de Afdelingen'*. Ieder bezoekede vergaderingen 

Amsterdam (Distr.) 21 Mei ekskursie fiets
tocht (Zie bericht pag. 73).
28 Mei: Bezichtiging Oud-Amsterdam mei 
toelichting. (Alleen voor de museumdeel- 
nemers. Bijeenkomen Muntplein hoek Binnen 
Amstel) om 10.30 uur.
A’dam III, 16 Mei, 8.30, jaarverg. le v. Swin- 
denstraat 127.
A’dam V, 21 Mei, Ekskursie per fiets naar 
Bussum. Verzamelen 7.30 Postjesweg hoek 
Hoofdweg.
A’dam Xl. 24 Mei klubavond in „De Leeuw”. 
A’dam XI. Donderdags konversatie in „De 
Leeuw”, Valkenburgerstraat 149 (C.) 
A’dam XIV. 14 Mei prop, avond in ’t Zonne
huis.
R’dam V. Dinsdags konversatie.
Den Haag (Distr. Z.H.) 21 Mei Landdag (Zie 
ook Distrikts-mededelingen).
Brussel (SAT rondo) ĵaŭdon, 11 Majo, 20.3Ja 
horo kdo Van Gerfsons pri la Hitler 44.a dat
revena festo en Aachen.
Ĵaŭdon 18a je la 20.30a (SAT-rondo).
Respondo al kolektiva korespondo. Kant
vespero.
Sabaton 20 Majo je la 19.30a, sekcia kunveno. 
Ĵaŭdon 25 Majo, je la 20.30a (SAT-rondo).
K’do v. d. Bogaerdo pri turismo en Belgio.

NIEUWE GIDSBOEKJES-
DUA INTERNACIA LIBERTEMPEJO 
en Lazne Belohrad, Ĉeĥoslovakio. Twede 
internationaal zomerverblijf in de badplaats 
Belohrad (spreekt uit: Bjelohrad) in Tsjecho- 
Slowakije. Twee jaren geleden heeft men 
met groot sukses het „eerste internationale 
verblijf” georganiseerd, die door Esperantis
ten, zelfs met hun gezinnen, uit 11 landen 
bezocht werd.
Gidsboekje gratis verkrijgbaar bij: Dua 
internacia libertempejo, Lazne Belohrad, 
Masarykovo nam. 11, Tsjecho-Slowakije.

EFO.

I Ni devas plenumi malĝojigan devon, 
nome ke mortiga akcidento trafis nian 
hungaran sekcianon

E. Zuckerman.
Li estis bona kamarado, kaj eminenta 
Esperantisto de kiu ni multon lernis. 
Li restu ekzemplo por ni ĉiuj!
Kelkaj kamaradoj ĉeestis, nome de la 
sekcio, la enterigon 
de ĉi tiu monalo.
Al liaj parencoj ni 
kompaton de la 
movado.

merkredon la 19an

esprimas la koran 
Haga Esperanto- 

Sekr. Hago I.

Viroj — Farigu Vestaĵojn — Virinoj. 
Per tutveninta Parizana-tafloro

NISSON’S
121, Kloveniersburgwal, Amsterdam (C.). 
Specialaj prezoj por ge-esperantistoj.

KONTRAŬ LA REGANTAJ PER
CEPTOJ PRI KRIMO KAJ PUNO 

de d-rino Clara Meijer— Wichmann 
Prezo .................................... 5 cendoj

Eldonis; La Komitato por agado kontraŭ Ia 
regantaj perceptoj pri krimo kaj puno. 
Olympiaweg 56, Amsterdam-Z.

VADEMECUM VOOR DE 
NEDERL. ESPERANTIST 

vraagbaak voor inlichtingen 
op Esp gebied in Nederland.

Prijs f 0.55 franko. Te bestellen bij; 
J. Munters, Rouaansche kaai 124, Middelburg.
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OPROEP.
Aan zekere „Van Dam”, die voor een jaar 
gekorrespondeerd heeft met Hegenwald, 
groepsleider in Hannover.
Wil s.v.p. zo spoedig mogelik adres bekend 
maken aan J. F. van der Ham, Veeteelt- 
straat 47h., Amsterdam (Oost).


